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την «αλήθεια». Φθάνει όρια αριστουργηματικά κάποτε. Η ζωγραφική της Χρυστάλλας Δημητρίου είναι γιομάτη μαγεία.
Χρυστάλλα σε ευγνωμονούμε για όλα όσα προς την κατεχόμενη γη της κοινότητάς μας έχεις προσφέρει διακονώντας την τέχνη αλλά και την απέθαντη
μνήμη της πανόμορφης Κυθρέας.
****

Ομιλία του Προέδρου του ΠΑΟΚ Λούκα Ορφανίδη
στα εγκαίνια της Έκθεσης Ζωγραφικής
του Κυθρεώτη Ανδρέα Ρούσου
του φιλόλογου Λούκα Ορφανίδη

Είναι με πολλή χαρά που φιλοξενούμε στο οίκημα του Σωματείου μας την ατομική έκθεση ζωγραφικής του φίλου μας και μέλους του ΠΑΟΚ Ανδρέα Ρούσου.
Κάθε έκθεση ζωγραφικής ανοίγει κι ένα παράθυρο στον κόσμο του ωραίου.
Ο Ανδρέας Ρούσος με την έκθεσή του δίνει το δικό του στίγμα στα καλλιτεχνικά
δρώμενα του τόπου και παράλληλα με το έργο του συντηρεί τη γόνιμη καλλιτεχνική ανησυχία, που αποτελεί μια μορφή αντίστασης σ’ όλες εκείνες τις δυνάμεις
που προσπαθούν να ισοπεδώσουν αρχές και αξίες και να πλήξουν το πνεύμα. Σε
μια περίοδο ιμμοραλισμού και αμοραλισμού όπου κάθε τι το πνευματικό ευτελίζεται οι άνθρωποι του πνεύματος και της τέχνης έχουν το προνόμιο μα και το
χρέος να ανθίστανται μέσα από το έργο τους.
Ο Ανδρέας Ρούσος, παιδί της Κυθρεώτικης γης, μιας γης ζωοδότρας και καρπερής αλλά ταυτόχρονα αισθητικά ξεχωριστής, δέχθηκε από νωρίς τα κεντρίσματα
της και ένιωσε την ανάγκη να τα μετουσιώνει σε καλλιτεχνική δημιουργία.
Μαθητής στο Παγκύπριο Γυμνάσιο ξεχωριστών δασκάλων πήρε σημαντικές
επιδράσεις με σπουδαία πρότυπα. Αυτοδίδακτος, ευαίσθητος και ταλαντούχος
με μια ποικίλη θεματογραφία θέλει να δώσει χρώμα και ψυχή σ’ ό,τι τον συγκινεί,
τον εκφράζει, τον προβληματίζει. Και το αποτέλεσμα το έχουμε μπροστά μας μέσα
από τα έργα που εκτίθενται. Πίνακες με ποικιλία χρωμάτων, με φως, με σωστή
προοπτική και καθαρή έκφραση.
Φίλε Ανδρέα,
Τελώντας απόψε τα εγκαίνια της Έκθεσής σου, σου εκφράζω τις ευχαριστίες
τόσο τις δικές μου όσο και των μελών του Δ.Σ. του ΠΑΟΚ για τη χαρά που μας
έχεις δώσει να εγκαινιάσουμε την έκθεση σου αυτή. Σε συγχαίρουμε για την προσπάθειά σου και σου ευχόμαστε δύναμη και υγεία για συνέχιση του δημιουργικού
σου έργου.
Τελειώνοντας ευχαριστούμε όλους εσάς που με την παρουσία σας τιμάτε τον
Καλλιτέχνη. Είμαστε βέβαιοι ότι θα εκφράσετε έμπρακτα την εκτίμησή σας προς
τον φίλο μας Ανδρέα Ρούσο αλλά και τη στήριξή σας προς τα έργα που εκθέτει.

